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مدلسازی تجربی-تحلیـلی اعوجاج طبلهای در فرآیند جوشـکاری قوس الکتریکی با الکتـرود
غیر مصرفی) (TIGبرای بررسی تأثیـر مکان موقعیت دهنـدهها در ورقهـای فلـزی
حمید ولی زاده  ، 1فرهاد کالهان

2

 1کارشناسی ارشد ،مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان(نویسنده مسئول)
 2دانشیار ،مهندسی مکانیک ،دانشگاه فردوسی ،مشهد

چکیده
یکی از مشکالت عمده در جوشکاری فلزات ،ایجاد تنش های پسماند و در نتیجه ایجاد اعوجاج در قطعات جوشکاری شده است.
چنین تغییر شکلهایی سبب مشکالتی در کیفیت محصول و هزینههای باز تولید میگردند .یکی از روشهای کنترل و کاهش
اعوجاج ،موقعیت دهی مناسب قطعات در حین فرایند جوشکاری است .هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مکان موقعیت دهندهها
در وقوع اعوجاج طبلهای در سیستم  3-2-1است .بنابراین دستیابی و بکارگیری روشهایی که متضمن موقعیتدهی درست
قطعه کار بوده و سبب کاهش تغییر شکلها در قطعات جوشکاری شده میگردند ،اهمیتی دو چندان دارد .در این راستا ،جهت
کنترل و کاهش اعوجاج در حین فرایند جوشکاری ،ابتدا طراحی و ساخت فیکسچر جوشکاری با لحاظ نمودن قاعده 3-2-1
بمنظور اخذ درجات آزادی و مقید نمود ن ورق ،انجام پذیرفت .جنس ورق بکار گرفته شده در این تحقیق ،فوالد زنگ نزن
 AISI 304با ضخامت  1میلی متر در نظر گرفته شده و همچنین از روش جوشکاری قوسی گاز محافظ با الکترود غیر مصرفی
استفاده شده است .سپس با انجام آزمایشات از قبل طراحی شده ،نتایج این آزمایشها اندازهگیری شده و در مرحله بعد با توجه
به نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی ،مدلسازی رگرسیونی انجام گردید و بر اساس نتایج تحلیلهای آماری ،مدل درجه
دوم تعدیل شده به عنوان مدل اصلح انتخاب گردید .در نهایت مکان موقعیت دهندههای تاثیرگذار بر روی اعوجاج مشخص
گردید و انجام آزمایشهای صحهگذاری نشان داد که مدل انتخاب شده ،قابلیت پیشبینی میزان اعوجاج حاصل از فرایند
جوشکاری ،متناسب با تغییر مکان در موقعیت دهندهها را دارا میباشد.
واژههای کلیدی :تنشهای پسـماند ،اعوجـاج ،فیکسچـر ،تیـگ ،مدلسازی رگرسیـونی
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 -1مقدمه
شناخت فرآیند جوشکاری و بررسی پدیده های به وقوع پیوسته در حین جوشکاری یکی از با اهمیتترین مواردی است که
محققان را به سمت شناخت این پدیدهها سوق میدهد.
کیفیت جوشکاری میتواند در مشخصههایی مانند اعوجاج ،خواص مکانیکی و هندسه مهره جوش تعریف شود .به طور کلی
همه فرآیندهای جوشکاری برای دستیابی به هندسه مهره جوش مناسب ،خواص مکانیکی عالی و حداقل اعوجاج استفاده
میشوند.
یکی از مشکالت عمده در جوشکاری فلزات ،ایجاد تنشهای پسماند و نیز تغییر شکلها در قطعات جوشکاری شده است.
بکارگیری روشهایی جهت تغییر مکان و تعیین وضعیت بهینهی فیکسچرها و موقعیت دهندهها برای افزایش کیفیت قطعات
جوشکاری شده از نظر تنشهای پسماند ،اعوجاجها و تغییر شکل ها و سایر پارامترهای موثر بر کیفیت دارای اهمیت زیادی
است .ماده مورد آزمایش در این تحقیق فوالد زنگ نزن  304یا همان استینلس استیل  304می باشد.
 -1-1بیان مسئله ،نوآوری و ذکر اهداف
این تحقیق تالشی است برای پاسخ به این سوال اساسی که تغییر مکان موقعیت دهندهها در طرح موقعیتدهی  3-2-1چگونه
بر میزان اعوجاج ناشی از جوشکاری تاثیر خواهد گذاشت.
متغیرهای ورودی در این تحقیق عبارتند از :مختصات موقعیت دهندهها در سطح ورق(مختصهی  Xو  Yموقعیتدهندهها) و
متغیر خروجی عبارتست از مجموع مربعات مختصه  Zچند نقطه مختلف از سطح ورق پس از تغییر شکل ،الزم به ذکر است
این نقاط بصورت دلخواه انتخاب میگردند و برای تمام نمونههای مورد بررسی به صورت یکسان در نظر گرفته میشوند.
 -2-1روش تحقیق
مانند هر پژوهش دیگر ،در این تحقیق نیز ابتدا مطالعات الزم در خصوص فرایند مورد نظر انجام شده و متغیرهای مهم تاثیر
گذار در آن مشخص میگردند .همچنین انواع روشهای فیکسچرینگ قطعهکار در فرآیندهای جوشکاری با تکیه و تاکید بر
طرح  3-2-1صورت خواهد گرفت.
 -1-3پدیده اعوجـاج در جوشکاری
اعوجاج یا پیچیدگی ،انبساط ناهمگن و انقباض فلز جوش و فلز پایهی مجاور در جریان چرخهی گرم و سرد کردن فرایند
جوشکاری است.

انواع اعوجاج در جوشکاری
 -1-4قاعده 3 - 2 -1
یکی از روشهای مقید نمودن قطعه کار (اخذ درجات آزادی جسم) استفاده از قاعده  3-2-1میباشد .بدین صورت که سه
تکیهگاه برای معرفی یک صفحه ( )Plane Supportکه دو دوران و یک حرکت انتقالی توسط این صفحه گرفته میشود ،دو
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تکیهگاه برای معرفی یک خط راست ( )Orientationکه یک دوران و یک حرکت انتقالی توسط این خط گرفته میشود ،و
یک تکیهگاه برای معرفی یک نقطه ( )Stop Intranslator motionکه یک حرکت انتقال توسط این نقطه گرفته میشود.

قاعده 1-2-3

مراحل انجام آزمایش مطابق فلوچارت زیر بیان گردیده است.

مراحل انجام کار در تحقیق حاضر

ساخت فیکسچر جوشکاری جهت انجام آزمایشات
ساخت فیکسچر جوشکاری جهت انجام آزمایشات مورد نظر در این پژوهش با لحاظ نمودن کلیه ویژگیهای اشاره شده و نیز
انتظارات مورد نظر ،انجام گردید .فیکسچر جوشکاری طراحی شده مشاهده میشود که به معرفی قسمتهای مختلف آن
پرداخته شده است.
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تصویر سه بعدی فیکسچر جوشکاری طراحی شده بهمراه قسمتهای مختلف آن
مطابق شکل ،به معرفی قسمتهای مختلف فیکسچر طراحی شده پرداخته شده است.
صفحه باالیی(روبند) سمت چپ
صفحه باالیی(روبند) سمت راست
صفحه پایینی
میل راهنما – (  8عدد)
پینهای سیستم  4( ، 3-2-1عدد)
ورق قرار گرفته شده در فیکسچر جهت انجام آزمایش
خط جوش (فرایند مورد آزمایش در پژوهش حاضر)

فیکسچر جوشکاری ساخته شده بهمراه ورق کارگیری شده در آن
تجهیـزات مورد استفاده در آزمایشات
 -1-3دستگاه جوش
جوشکاری نمونهها در آزمایشگاه جوشکاری گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی و توسط دستگاه جوش مدل
 PSQ 250 AC/DCساخت شرکت گام الکتریک انجام شد .مشعل این دستگاه از نوع هوا خنک با نازل سرامیکی میباشد.
 -2-3میز اتومات جوشکاری
برای ایجاد حرکت خطی نسبی بین قطعه کار و مشعل جوشکاری از یک میز اتوماتیک با حرکت خطی قابل کنترل استفاده
شد.
 -3-3تجهیزات اندازه گیـری دادهها
بدین منظور نمونه های آزمایش شده را بر روی یک صفحه صافی قرار داده و توسط یک عدد ساعت اندازه گیری دقیق با دقت
 0.01میلی متر ،ارتفاع نقاط مورد نظر اندازهگیری شده است.
یک نمونه از ورقهای جوشکاری شده بهمراه وقوع پدیده اعوجاج در آن در شکل نشان داده شده است.
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انجام عملیات جوشکاری بر روی یک نمونه آزمایش در فیکسچر جوشکاری

نمونه ورق  AISI 304جوشکاری شده در تحقیق حاضر
اندازهگیری اعوجـاج نمونههای آزمایشات
تعداد آزمایشات انجام شده در این پژوهش  30نمونه میباشد.
در پایان با استفاده از فرمول ( ، )1مقدار اعوجاج طبلهای در هر یک از نمونهها محاسبه گردید.
()1

مکان هندسی موقعیتدهندهها به همراه اعوجاج در سی نمونهی آزمایش شده (نتایج  15نمونه آزمایش)
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در جدول باال شش ستون اول بترتیب مختصات ( Xو )Yپینها برای هر آزمایش نشان داده شده است .در 21ستون بعد
ارتفاع  21نقطه کنترلی برای هر نمونه ،گزارش شده است .در ستون آخر نیز میزان اعوجاج حاصل از آزمایشات با محاسبه
توسط فرمول( )1ارائه شده است .کمترین و بیشترین اعوجاج بترتیب  3.15و  4.55میلیمتر مربوط به نمونههای  6و  4می-
باشد .نتایج حاصل از آزمایشات در فصل بعدی برای مدلسازی ریاضی پدیده اعوجاج در جوشکاری تیگ ورقهای فوالدی 304
مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
مدلسازی فراینـد جوشکاری تیـگ ورقهای فوالدی

مدلهای رگرسیونی توسط برازش انواع توابع ریاضی به دادههای تجربی بدست میآیند .در این تحقیق به کمک نرم افزار
 Minitab17برای این منظور استفاده شده است .سه نوع تابع خطی ،درجه دوم و نمایی بر دادههای حاصل از آزمایشات
برازش شدهاند.

نمودارهای باقیماندهها برای مدل درجه دوم تعدیل یافته برای میزان اعوجاج

براساس تحلیل های آماری انجام شده ،مدل مرتبه دوم تعدیل یافته دارای دقت باالتری نسبت به مدلهای خطی و لگاریتمی
میباشد.
 -1-5اعتبارسنـجی انواع مدلها و انتخاب مدل اصلح
با توجه به تحلیلهای آماری انجام شده بر روی دادهها و بررسی نمودارهای باقیماندهها ،و همچنین با توجه جدول زیر،
مشخص گردید که مدل مرتبه دوم تعدیل یافته برازش بهتری را بر دادهها برای متغیر اعوجاج را ارائه نموده است.

نتایج تحلیلهای آماری میزان اعوجاج
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 -2-5صحهگذاری مدل رگرسیونی منتخب
به منظور صحهگذاری مدل رگرسیونی انتخاب شده و سنجش میزان پیشبینی این مدل ،تعداد  3آزمایش جدید انجام
گردید .نتایج حاصل از آزمایشات در مقابل پیش بینی مدل رگرسیونی صحهگذاری گردید.

مقایسه اعوجاج حاصل از آزمایشات با مدل رگرسیونی منتخب

مطابق جدول فوق ،حداکثر و حداقل خطا به ترتیب  0.64و  0.13درصد میباشد.

نتیـجهگیری
پس از تحلیلهای انجام شده بر روی مدل های رگرسیونی مختلف ،نهایتاً مشخص گردید نتایج حاصل از مدل رگرسیونی درجه
دوم تعدیل یافته ،تطابق بهتری با خروجی آزمایشات تجربی دارد .مدل مذکور به عنوان مدل اصلح انتخاب گردید
با توجه به نحوه آرایش مکان موقعیتدهندهها (پینها)در نمونه دارای کمترین میزان اعوجاج مشاهده میشود ،هر چقدر
فاصلهی مکان موقعیت دهندهها به خط جوش نزدیکتر باشد و عالوه بر آن ،چیدمان آنها نیز بصورت خطی در راستای خط
جوش قرار گرفته باشد ،می تواند کارگیری بهتر و در نتیجه کنترل بیشتر ورق ،جهت جلوگیری از بوقوع پیوستن پدیده اعوجاج
را فراهم آورد.
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شماتیک چیدمان پینهای موقعیتدهنده در نمونه دارای کمترین مقدار اعوجاج
در نقطه مقابل ،با مشاهده نحوه چیدمان مکان موقعیتدهندهها(پینها) ،در نمونه دارای بیشترین مقدار اعوجاج (شکل زیر)،
مشخص گردیده است که هر چقدر مکان موقعیت دهندهها (پین ها) از خط جوش دورتر باشد و عالوه بر آن ،فاصله پینها نیز
از یکدیگر به حداقل ممکن برسد ،پینهای موقعیتدهنده در این حالت کمترین نقش را در کارگیری ورقها بر عهده دارند و
این بدین معناست که در این وضعیت ،پین ها قادر به جلوگیری از ایجاد پدیده اعوجاج بر روی ورقهای فوالدی بر اثر فرایند
جوشکاری روی آنها نمیباشند.

شماتیک چیدمان پینهای موقعیتدهنده در نمونه دارای بیشترین مقدار اعوجاج
از دیگر نتایج حاصل از این تحقیق ،مدلسازی ریاضی فرایند جوشکاری تیگ در ورقهای فوالدی زنگ نزن میباشد که در ادامه
به تشریح آن پرداخته شده است .با توجه به معیارهای اعتبار سنجی مدلها ،مدل رگرسیونی چند جملهای مرتبه دوم تعدیل
یافته ،تطابق بهتری با دادههای تجربی داشته و امکان پیشبینی مناسبتر مقدار اعوجاج را فراهم میسازد .همچنین با توجه به
مدل ریاضی استخراج شده ،میتوان مکان بهینهی موقعیت پین ها (مختصاتی که در آن کمترین اعوجاج در آن حاصل میشود)
را شناسایی نمود.
از این پژوهش نتیجهگیری میشود که مدلسازی رگرسیونی قابلیت الزم را برای تعیین اثر مختصات پینهای موقعیت دهنده را
دارد ،لذا از این نتایج می توان برای طراحی فیکسچرهای جوشکاری مشابه ،با هدف کاهش اعوجاج حاصل از فرایند جوشکاری
تیگ بر روی ورقهای فوالدی استفاده نمود .از طرفی با مدلهای رگرسیونی میتوان هرگونه رخدادی را پیشبینی و برای
مواجهه با آن در حین فرایند جوشکاری تصمیمات الزم را اتخاذ نمود.
در این پژوهش نشان داده شده است که مدلسازی رگرسیونی ابزار کارآمدی برای جایگزینی آزمونهای عملی و پیش بینی
اعوجاج در ورقها میباشد .تحقیقات در این پژوهش ،صرفاً تا مرحله قبل از بهینه سازی صورت پذیرفته است.
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